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BEVEZETŐ 
A Runebound egy kalandjáték, mely a Terrinoth Királyságban 
játszódik. Ez egy igen veszedelmes hely, mely számtalan nagyhatalmú 
varázslónak, erőteljes harcosnak és nemes bárónak ad otthont. Ám 
közülük is csak a legnagyobb hősök képesek legendává válni, és 
ezáltal örökké élni a terrinothi emberek szívében és emlékezetében. 
 

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 
Minden játékos egy hőst fog irányítani, aki epikus küldetésekbe vág 
bele, felbecsülhetetlen értékű ereklyéket kutat fel, és szörnyűséges 
bestiákkal küzd meg. Minden hős felszerelés nélkül és csupán pár 
arannyal vág neki a nagy kalandnak, de a játék előrehaladtával mind 
hatalomban, mind vagyonban gyarapodni fog.  
 

Minden egyes forgatókönyvnek egyedi története és győzelmi feltétele 
van. Két forgatókönyvet is találhatsz ebben a dobozban, melyben a 
játékosok egymás ellen versenyeznek, hogy legyőzzék a gonoszt, és 
végül megnyerjék a játékot. 
 

 
 
 

MEGZAVART KIRÁLYSÁG 
 

Ez a hősök ideje... 
 

Gonosz szél kerekedik: az első fuvallata valami nagy sötétség 
előszele. 

 

A Ru síkságon túl egy ősi ellenség démoni energiái kezdenek 
mozgolódni. A Köd Birodalmának egy rosszindulatú szegletében 

lassan egy halhatatlan áruló kezd újból testet ölteni. Baljós dolgok 
ébredeznek a hegyek mélyén, és a névtelen vadonok vadállatai 

egyre vakmerőbbek és számosabbak lesznek. 
 

Régen ezt az egész földet egy nagy királyság kormányozta, de 
mostanra már csak néhány távoli báróság áll ellen Stygia erőinek, 

mely a maradék népek elnyelésével fenyeget. 
 

Terrinoth egy mély erdőkkel és tágas síkságokkal tarkított 
királyság, ahol a fenséges hegyekből bőséges folyók zúdulnak a 

köztük rejlő völgyekbe. Magányos építményekre, széljárta 
romokra, elfeledett szentélyekre bukkanhatunk mindenfelé, egyre 

halványuló emlékeiként a hajdan oly ragyogó múltnak.  
 

Ez a legendák földje. Ez a föld emlékszik még a dicső zászlók 
menetelésére, a bátor tettekre, vitézségről suttog, mely legyőzte a 

sötét múltat. Néma éneke felszítja azok szívében a remény parazsát, 
akik még ellenállnak a végtelen éjszakának. 

 

Elfeledett mágia és elveszett örökség vár a felfedezőkre, akik elég 
merészek a keresésükhöz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A DOBÓKOCKÁK FELMATRICÁZÁSA  
 

A Runebound játékban 5 üres dobókockát és egy matricaívet 
találsz, 6-6 eltérő matricával. A dobókockák felmatricázásához 
egymás után óvatosan húzd le a matricaívről a matricákat, és 
ragaszd őket az üres kockaoldalakra! Figyelj rá, hogy minden 
kockaoldalra különböző matrica kerüljön! 
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JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
 

 6 MŰANYAG HŐSFIGURA 

 1 JÁTÉKTÁBLA 

  1 SZABÁLYMAGYARÁZAT 

   6 HŐSKÁRTYA 

 

 

 

 

 

 
 kétoldalas 

 

 

 
 120 KALANDKÁRTYA 5 TEREPKOCKA 27 KALANDJELZŐ 

 

 

 
 

 

 

  5 üres kocka és 9 harc / 9 felfedezés / 9 találkozás 

  1 matricaív 

 
  40 HARCJELZŐ 

 40 harc 40 felfedezés 40 találkozás 

 

 
 

 20 TÖRTÉNETKÁRTYA 
 

  2 FORGATÓKÖNYV-KÁRTYA 18 hős 34 felszerelés 8 ellenség 
 

 
   1 IDŐJELZŐ 2 FŐGONOSZ-JELZŐ 6 TÖRTÉNETI 

     KÜLDETÉSJELZŐ 

 

 
 

  kétoldalas 

   kétoldalas 

 

 60 KÉPESSÉGKÁRTYA 60 FELSZERELÉSKÁRTYA 

   24 ARANYJELZŐ 36 SÉRÜLÉSJELZŐ 24 TÖRTÉNETJELZŐ 

 

 

 
 

 

   10× 3 arany 11× 3 sérülés 

   14× 1 arany 25× 1 sérülés kétoldalas 
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JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
 
 

 
Tedd a játéktáblát az asztal közepére! A játékosok üljenek az asztal 
köré tetszőleges sorrendbe! Tegyél egy-egy kalandjelzőt a játéktábla 
külön megjelölt kalandmezőire (narancs: harc, zöld: felfedezés, lila: 
találkozás)! Lásd a jobbra lévő ábrát. 
 
 
 
 
 

 
Válogasd szét a jelzőket típusonként, 
egy-egy közös készletet képezve belőlük! 
 
 
 
 

Válasszatok ki egy forgatókönyvet! Ha ez az első játékotok, akkor 
javasoljuk, hogy válasszátok a „The Ascendance of Margath” forgató-
könyvet. Keverd össze a forgatókönyvhöz tartozó történetkártyákat 
(azokat a lapokat, amiken az aktuális főgonosz képe szerepel) egy 
képpel lefelé néző pakliba, a többit pedig tedd vissza a játék dobozába! 
 
 
 
 

 The Ascendance of Margath The Corpse King 
 

Olvasd el a forgatókönyv-kártya mindkét oldalát figyelmesen, és 
hajtsd végre a játék előkészítésének lépéseit a leírtak alapján! 
 

 
Válogasd ki az összes olyan kalandkártyát, amiknek jobb alsó 
sarkában NEM a választott forgatókönyv főgonoszának képe 
látható, és tedd vissza őket a játék dobozába! A kiválogatott 
kártyákat keverd meg külön, majd rendezd a hátlapjuk alapján 3 
külön képpel lefelé néző pakliba (harc - narancs, felfedezés - zöld, 
és találkozás - lila)! Mindhárom pakliban 30-30 lapnak kell lennie 
(10-10 kalandkártya az aktuális főgonosz képével + 20-20 kép 
nélküli „általános” kalandkártya). 
 harc felfedezés találkozás 

 
Véletlenszerűen válasszatok ki magatok 
közül egy kezdőjátékost, majd vele kezdve, 
az óramutató járása szerinti irányba 
haladva (ezt nevezzük játékos sorrendnek), 
mindenki válasszon magának egy hőst! 
 

Minden hőskártya kétoldalas. Azzal az 
oldalával kell a játékot elkezdeni, amelyen 
a játék előkészítés (Setup) utasítás található. 
 

Minden játékos vegyen el a közös 
készletből annyi aranyat, amennyi a 
hőskártyán szerepel, és vegye el a szintén 
itt szereplő hőséhez tartozó harcjelzőit is! 
 

Például: Elder Mok 2 aranyat kap kezdetben, 
és a játékosa elveszi a 3 feltüntetet harcjelzőjét. 
 
 harcjelzők 
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kezdeti 
arany 
 

maximálisan 
kézben 
tartható 
lapok 
száma 

 
kezdő 
terület 

történet- 
kártyák 

forgatókönyv-kártya 



 
 
 
 
 
 
 
 

Keverd meg a képességkártyákat képpel lefelé! Ezután 
játékos sorrendben mindenki húzzon véletlenszerűen a 
pakliból annyi képességkártyát magának, amennyi a 
hőskártyáján szereplő maximális kézben tartható lapjainak 
száma! 
 

Például: az Elder Mokot irányító játékos 3 képességkártyát húz 
a hősének. 
 
 
 
 
Játékos sorrendben mindenki tegye a hősét a játéktábla egy 
általa kiválasztott szentély, erődítmény, vagy település 
mezőjére (azok közül választhat, amilyen szimbólum a 
hőskártyáján szerepel). 
 
 
 
 

 szentély erődítmény település 
 
 
 
 
Játékos sorrendben minden játékos hajtsa végre a 
hőskártyáján szereplő játék előkészítés (Setup) utasítását! 
Ezután minden játékos fordítsa át a hőskártyáját a másik 
oldalára, amelyen a hőse különleges képessége(i) és 
tulajdonságai szerepelnek, és amelyet majd a játék során 
fog használni! 
 

Példa a játék előkészítés utasításra: Elder Mok utasítása így 
szól: „Gain 1 trophy” (kapsz 1 zsákmányt). Ahhoz, hogy 
végrehajthasd ezt az utasítást, fel kell húznod valamelyik 
kalandkártya-pakli legfelső lapját, amit képpel lefelé magad elé 
kell tenned. A zsákmányról bővebben a 10. oldalon olvashatsz. 
 
 
 
 
Keverd össze képpel lefelé a felszereléskártyákat, és csapj 
fel 3-3 lapot a tábla oldalán található 4 piachoz (Dawns-
moor, Forge, Riverwatch, és Tamalir)! 
 
 
 
 
 
 

 
Tedd az időjelzőt a tábla szélén haladó idősáv első 
mezőjére, az 1-es oldalával felfele! 
 
 
 

Most már készen állsz Terrinoth felfedezésére! 
 
 
 
 

5 
 
 
 

Például: Elder Mok 
hőskártyáján egy 
szentély szimbólum 
szerepel, így az őt 
irányító játékos egy 
tetszőleges szentélyre 
rakhatja hőse figuráját. 

képességkártyák 

Tamalir piacához 
felcsapott 3 
felszereléskártya 

az időjelző 1-es oldalával 
felfele az idősáv 1. 
mezőjére kerül 



 
 

A JÁTÉKFORDULÓ 
A játékosok felváltva követik egymást, a kezdőjátékostól az óramutató 
járása szerinti irányba haladva. Miután minden játékos sorra került 
egyszer, véget ér egy teljes játékforduló. Ekkor az időjelzőt told egy 
mezővel előre az időjelző sávon! A játékosok így folytatják egymás után 
felváltva a játékot, egészen addig, amíg a forgatókönyv-kártyán leírt 
feltételeket nem teljesítik. 
 
 
 

TE, A HŐS 
 

Amikor a szabálykönyv a „te” szót használja, az minden esetben 
az éppen aktív játékosra és az általa irányított hősére vonatkozik. 
A hős és az őt irányító játékos elválaszthatatlanok. Aktív játékos 
minden esetben az a játékos, aki éppen soron következik. 

 
 

 

AKCIÓK 

Minden körödben 3 akciót hajthatsz végre, amit a       szimbólummal 
jelölünk. Az alábbiakban felsoroltak közül tetszőleges sorrendben, 
tetszőleges akciókat hajthatsz végre, és bármelyiket meg is ismételheted, 
akár egymás után többször is. Például: mozoghatsz egymás után háromszor, 
vagy képzed magad egymás után kétszer, majd (ha épp városban vagy) 
üzletelhetsz. Miután végrehajtottad az összes engedélyezett számú 
akciódat, a következő játékos kerül sorra, és ő hajthatja végre a saját 
három tetszőleges akcióját. A lehetséges akcióid a következők lehetnek: 
 

� mozogsz 
 

� üzletelsz (csak városban) 
 

� kalandozol (ennek ára 2 teljes akció!) 
 

� pihensz 
 

� gyakorolsz 
 

Minden egyes akciót részletesen ismertetünk a következő fejezetekben. 
 
 
 

RÚNAMÁGIA 
 

Hogy a Fordulat mágikus hatalmával egy varázsló pusztán az aka-
ratereje segítségével dolgozni tudjon, egy nagyon ritka adottság. 
Timmorran volt az, aki minden addig élt, és feltehetően minden 
ez után születendő varázslónál jobban értett hozzá. Élete 
alkonyán Timmorran minden megmaradt hatalmát egy nagy 
gömbbe zárta, hogy mágiája halála után is fennmaradjon. 
 

Timmorran azonban kénytelen volt összetörni a gömbjét, amikor 
Waiqar az Áruló megpróbálta elorozni tőle. Mielőtt meghalt volna, 
Timmorran parancsba adta legjobb tanítványának, Lumii 
Tamarnak, hogy a gömb szilánkjait titokban az egész világ bölcsei 
és erényesei közt ossza szét. Adjon belőle a gyógyítóknak és a 
rászorulóknak. 
 

A tiszta mágia e töredékei, melyek úgy csillognak, mintha kék 
drágakövek lennének, Timmorran Csillagai néven váltak ismertté. 
Ha egy varázsló a hatalmát egy ilyen Csillagból meríti, akkor 
nagy dolgokra lesz képes, és erőteljes varázstárgyakat tud alkotni. 
A sárkánylordok is megkaparintottak többet e Csillagok közül, 
amiket apró darabokra törtek, majd misztikus rúnákat véstek 
rájuk.  A rúnák a szilánkok mágiáját úgy erősítették fel, hogy még 
azok is képesek felhasználni a Csillagok páratlan hatalmát, akik 
nem jártasak a mágia tanaiban. 

 

MOZGÁS 
Egy akciódért cserébe mozoghatsz. Ha mozogni 
szeretnél, akkor vagy lépj az egyik szomszédos 
hatszög mezőre, vagy dobj annyi terepkockával, 
amennyi a hőslapodon a sebességednél szerepel! 
 

Minden egyes terepkocka oldalon 1 vagy 2 tereptípus 
szimbólumot találsz, ami megegyezik a játéktábla  
hatszög mezőinek tereptípusaival. A kis foltokat más 
típusból a domináns terep körül (pl. egy tavat övező 
partot) figyelmen kívül kell hagynod, amikor 
meghatározod, hogy az adott hatszög mező melyik 
tereptípusba tartozik. 
 
 
 vadon víz 
 
 
 
 erdő hegy 
 
 
 
 domb síkság 
 
Ha a terepkockákkal akarsz mozogni, akkor csak olyan szomszédos 
mezőre léphetsz, amely terepszimbóluma szerepel az egyik kidobott 
terepkockán (minden kocka csak egyszer használható). A „vadon” 
kockaoldallal bármelyik tereptípusra léphetsz. 
 

 

ELÉGETNI 
 

Sok olyan speciális hősképesség van, aminek a 
használathoz el kell dobnod (el kell égetned) 1 
képességkártyát a kezedből (Exert). Ezt a 
képességet annyiszor használhatod, amíg van 
még képességkártya a kezedben. Ezen felül 
bármikor eldobhatsz (elégethetsz) egy 
képességkártyát a kezedből, hogy újradobhass 1 
terepkockát. 
 

 
 
 
 
 

sebesség 
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MOZGÁS EGY VÁROSBA 
Egy terepkocka bármelyik terepszimbólumával beléphetsz egy 
város mezőjére. A város mezőket a nevüket tartalmazó 
szalaggal és a város képével jelöltük meg. Négy várost találsz 
a játéktáblán: Hajnalláp (Dawnsmoor), Kohóvár (Forge), 
Örvénypart (Riverwatch) és Tamalir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOZGÁS FOLYÓN KERESZTÜL 
A folyók a hatszög mezők közötti kék vastag vonalak, melyek 
blokkolják a mozgást. Hiába dobsz a folyó túloldalán lévő 
tereptípussal megegyező oldalú terepkockát, ezzel nem tudsz 
a folyón átmozogni. Csakis akkor tudsz egy folyón átkelni, ha 
egy „víz”, vagy egy „vadon” szimbólumot dobsz a terepkoc-
kával. 

 
 

UTAK ÉS HIDAK 
Ha egy úttal vagy híddal szomszédos mezőn állsz, akkor az út 
vagy híd mezőjére bármilyen dobással rámozoghatsz. Nem 
kell megfelelnie a terepkocka oldalán szereplő terepszimbó-
lumnak az út vagy híd „alatti” terep típusának. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példamozgás: Lyssa mozogni szeretne, és úgy dönt, a 
terepkockákkal akar dobni. Mivel a sebessége 3-as, így 3 
terepkockával dob, és az alábbiakat kapja: 
 
 
 
 
 
A „hegy / víz” kockát felhasználva megmássza Mennara’s Teeth 
hegyeit, majd az „erdő / síkság” kockát felhasználva tovább mozog 
Riverlands egyik síksági mezőjére, végül a „vadon” kocka 
segítségével behatol Gardens of Tarn erdejébe. 
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ÜZLETELÉS 
Ha épp egy városban vagy, akkor felhasz-
nálhatod az egyik akciódat üzletelésre is. 
Minden városnak van egy piaca, és minden 
piacmezőn 3-3 felszereléskártya található, 
amelyek a rendelkezésedre állnak. Az új 
eszközök vásárlása egy fontos lépés ahhoz, 
hogy végül legyőzhesd a főgonoszt. 
 

Ha üzletelsz, akkor húzz egy lapot a 
felszerelés-pakliból, és tedd képpel felfelé 
azt az aktuális város piac mezőjére! Így 4 
lap lesz a piacmezőn. Ez után vagy meg 
kell venned egy felszerelést a piacról, vagy 
el kell dobnod egy felszereléskártyát onnan; 
azaz minden üzletelés akciód után 3-3 
kártya maradhat csupán a piacon. 
 

Ahhoz, hogy megvehess egy felszerelést, fizetned kell 
annyi aranyat, amennyi a felszereléskártya bal felső 
sarkában szerepelő ára (el kell dobnod a közös készletbe 
ennyi aranyjelzőt). Sok felszerelésen feltüntettünk egy 
harcjelzőt is. Ha egy ilyen felszerelést vásárolsz, akkor 
keresd ki és vedd el a hozzá tartozó harcjelzőt, melyet a 
kártyán és a jelzőn szereplő betű-számsor alapján tudsz 
beazonosítani (például: A06)! 
 
 
 
 
 
 

felszerelés harcjelzők: 
fegyver (piros), öltözet (kék), tárgy (zöld) 

 

Az üzletelés közben bármikor eladhatod a nálad lévő felszerelés-
kártyákat, akár még a vásárlásod előtt is. Egy felszerelés eladásakor 
dobd el annak kártyáját, majd vegyél el a közös készletből annyi 
aranyat, amennyi az eladott felszerelésed ára. 
 

Példa üzletelésre: Laurel of Bloodwood szeretné megvásárolni a „Truesteel 
Axe” nevű fegyvert, amely 9 aranyba kerül, viszont csak 4 aranya van jelenleg. 
Úgy dönt, megválik a nála lévő „Hunting Spear” fegyverétől, amelynek ára: 5 
arany. Eladja hát a lándzsáját, és az érte kapott 5 arannyal együtt már ki tudja 
fizetni az igazacél fejsze árát, a 9 aranyat. A fegyver felszereléskártyájával 
együtt az A06 jelű felszerelés harcjelzőt is elveszi. 
 
 
 

FELSZERELÉS LIMIT 
 

Egyidejűleg csak egyetlen felszerelé-
sed lehet minden egyes típusból. A 
játékban 5 különböző felszerelést 
találsz: fegyver (weapon), öltözet 
(clothing), tárgy (equipment), moz-
gást segítő (moving) és áru (goods). 
Ha kapsz vagy veszel egy másodikat 
is egy olyan típusból, amivel már 
rendelkezel, azonnal el kell dobnod a 
kettő egyikét! 

 

 
 

KALANDOZÁS 
Ha egy olyan mezőn vagy éppen, amelyen van egy kalandjelző is, 
elköltheted 2 akciódat kalandozásra is. Fordítsd át a kalandjelzőt a 
másik oldalára, majd húzz egy színének megfelelő kalandkártyát a 
megfelelő kaland-pakliból! Három különféle kalandtípus van a játékban, 
amelyek mindegyike aranyat és értékes zsákmányt jelenthet a számodra: 
 

� harc (narancs) Ë 
 

� felfedezés (zöld) Ô 
 

� találkozás (lila) Ä 
 
 
 

KALANDJELZŐK FRISSÍTÉSE 
 

Amikor az időjelző az idősávon 
eléri az egyik kalandjelző 
frissítési mezőt (a 6. és 12. mező 
ilyen), fordítsd vissza az összes 
átfordított kalandjelzőt! Nem 
szabad viszont azokat a 
kalandjelzőket frissíteni, ame-
lyek olyan mezőn vannak, ahol 
éppen egy hős is tartózkodik. 

 
 
 

Alapvetően 3 különböző típusú kártyát találhatsz a kaland-paklikban:  
 

� Az események elsősorban a találkozás-pakliban ( Ä ) fordulnak elő, 
és két választási lehetőséget kínálnak a számodra. 

 

� A küldetéskártyák elsősorban a felfedezés-pakliban ( Ô ) fordulnak 
elő, és valamelyik speciális mezőn kell őket megoldanod. 

 

� Az ellenségkártyák elsősorban a harc-pakliban ( Ë ) fordulnak elő, és 
egy ellenfelet kell harcban legyőznöd a teljesítéséhez. 

 

Ezen kártyák megoldásáról a későbbiekben olvashatsz részletesebben. 
 
 
 
 

PIHENÉS 
Egy akciódat elköltheted pihenésre is. Ha egy városban (city), települé-
sen (town), szentélyben (shrine), vagy erődítményben (stronghold) 
pihensz, minden sérülésed begyógyul. 
 

Ha a vadonban pihensz (bármilyen olyan mezőn, amelyik nem város, 
település, szentély, vagy erődítmény), dobj az öt terepkockával! Annyi 
sérülésed gyógyul be, ahány az adott meződ tereptípusának megfelelő 
szimbólumot dobtál. 
 

Példa a pihenésre: Elder Mok épp Wyrmwood mezőjén pihen, amely egy erdő, 
és az alábbiakat dobja. Mivel 2 erdő szimbólumot dobott, így a vadonban töltött 
pihenéstől a jelenlegi 3 sérüléséből kettő tud begyógyítani. 
 

felszereléskártya és 
a harcjelzője 

arany ár 

felszerelés 
típusa 
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GYAKORLÁS 
Elkölthetsz egy akciót arra is, hogy gyakorolj egy kicsit. Húzz annyi 
képességkártyát, amennyi a (karakterkártyádon szereplő) kezedben 
tartható lapok maximális száma, majd dobj el annyi képességkártyát, 
hogy csak annyi ilyen lapod maradjon, amennyi a kezedben tartható 
lapok maximális száma! Így új képességeket szerezhetsz. A képességek 
használatáról a későbbiekben olvashatsz részletesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÖRTÉNETKÁRTYÁK 
Minden egyes forgatókönyvhöz 10-10 
történetkártya tartozik, de az egyes 
játékokban csak 8 fog előkerülni közülük. 
Amikor az időjelző az idősávon egy 
történetmezőre ér (*), fel kell húznod a 
történetkártya-pakli legfelső lapját! 
 

Amikor felhúzol egy történetkártyát, 
olvasd fel a szövegét, majd kövesd annak 
utasításait! Ha a kártyán nem szerepel a 
„Story Quest” (történeti küldetés) felirat, a 
kártyát a megoldása után dobd el! 
 

Ha egy „Story Quest” kártyát húztál, azt 
nem kell eldobnod, mivel a hatása 
folyamatos marad. A kártyát csak azon a 
mezőn tudjátok megoldani, amelyet piros 
körvonallal a kártya ábráján megjelöltünk. 
Tedd ezt a történetkártyát a játéktábla 
felső részén található, legkisebb sorszámú, 
még szabad történetkártya-helyre, majd 
tedd az ezzel azonos sorszámú történet-
jelzőt a játéktábla kártyán megjelölt 
megfelelő hatszög mezőjére! Így könnyű 
átlátni, hogy melyik mezőn is lehet az 
adott küldetést megoldani. 
 

 

AZ 1. ÉS 2. FELVONÁS 
Az időjelző kétszer fog a játék során végighaladni az idősávon. Első 
alkalommal, amikor az időjelző 1-es jelű oldala van felül, a játékosok az 
adott forgatókönyv „1. felvonásában” kalandoznak. Amint az időjelző 
végighaladt az idősávon, végre kell hajtanotok a forgatókönyv-kártya 1. 
felvonás végére vonatkozó utasításait („At the end of Act 1...”)! Ezután 
fordítsd át az időjelzőt a másik (2-es jelű) oldalára, jelezve, hogy a „2. 
felvonás” elkezdődött. Amikor az időjelző még egyszer végighalad az 
idősávon, a forgatókönyv-kártya 2. felvonásának végére vonatkozó 
utasításait kell végrehajtanotok („At the end of Act 2...”)! 
 

GYŐZELMI FELTÉTELEK 

Mindkét forgatókönyv-kártyán szerepel a hősök győzelmi feltétele, amit 
olvass fel a játék kezdetén, hogy mindenki tisztában legyen vele! Az „In 
The Ascendance of Margath” forgatókönyvben tudásjelzőket kell 
összegyűjtenetek (történetjelzők), amelyek gyengítik Margathot. Az első 
játékos, aki legyőzi Margath nagyurat, megnyeri a játékot, de ha senki 
nem állítja meg, a sárkányúr elpusztítja Tamalirt és minden játékos veszít!  
 
 
 

AZ ÜRES TRÓN 
 

Falladir király és fiai elestek az Első Sötétség idején vívott 
hamumezei csatában és ezzel a Penacor Ház vérvonala végleg 
megszakadt. 
 

Cedric Daqan, Falladir barátja és tanácsnoka, csak vonakodva 
fogadta el a koronát társaitól, hiszen soha sem vágyott sem 
hatalomra, sem dicsőségre. Uralkodása alatt Daqan ragaszkodott 
hozzá, hogy ne mint királyt kövessék őt, ezért gyakran átengedte a 
hatalom és a döntés jogát a Bárók Tanácsának. Az volt a parancsa, 
hogy a Tanács lépjen a helyébe, ha ő meghalna. 
 

Az új király azonban pár évvel a Második Sötétség előtt egy 
rajtaütésben eltűnt, így nehéz szívvel bár, de átvette a Tanács e 
birodalom teljes jogú kormányzását, melyet attól kezdve 
Terrinothnak hívtak. 
 

A király holteste azóta sem került elő, így a bárók soha nem 
tudták rászánni magukat, hogy eltávolítsák trónját a 
tanácsteremből. Reménykedtek benne, hogy egy nap, amikor 
igazán nagy szükség lesz rá, Daqan vissza fog térni, és újra 
követelni fogja trónját. 
 

Idővel a bárók közötti szokásos perpatvar súlyos intrikáláshoz és 
viszálykodáshoz vezetett, míg Rickheart Soulstone báró, a Bitorló 
Király meg nem kaparintotta a trónt, és fel nem oszlatta a Bárók 
Tanácsát. Ám nem telt el egy évszázad sem, és a Soulstone 
dinasztia is megsemmisült a Sárkányok Háborúja során, így 
Daqan trónja ismét üresen maradt. 
 

A Harmadik Sötétség után a Bárók Tanácsa újjáalakult, és mind a 
mai napig ők irányítják Terrinoth királyságát. 
 

Archaut nagy tanácsteremében pedig Daqan trónja azóta is üresen 
áll... 

 
 

történetmező 

történetkártya 
(történeti 

küldetéssel) 

a játéktábla történetkártya-helyei 
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KALANDKÁRTYÁK 
A kalandozás a játék lényege. Minden kalandkártyán egy esemény, 
küldetés, vagy ellenség található. A következőkben bemutatjuk, miként 
tudod megoldani a különböző típusú kalandokat, hogy megszerezhesd 
az értük járó zsákmányt. 
 

ZSÁKMÁNYKÁRTYÁK 
Az előtted lévő, képpel lefelé fordított kalandkártyáid a zsákmányod, 
amelyeket fel tudsz használni arra, hogy egy új, kezedben lévő 
képességkártyát megtanulj. A segítségükkel új képességekre tehetsz szert, 
hogy még erősebb lehess. Bármennyi képességet megtanulhatsz 
bármilyen akciód előtt, vagy az után. 
 
 
 
 
 
 
 

 
zsákmánykártyák: 

 

harc ( Ë ), felfedezés ( Ô ), találkozás ( Ä ) 
 
Ahhoz, hogy megtanulj egy új képességet, el kell dobnod annyi és olyan 
zsákmánykártyát, amennyit a megtanulni vágyott képességkártya tetején 
szereplő gömbök jeleznek. A szürke gömbök esetén bármilyen 
zsákmánykártyát eldobhatsz. 
 
 
 
 

 harc gömb találkozás gömb 
 

 
 
 
 
 felfedezés gömb szürke gömb  
 
 
 
 
Miután megtanultál egy képességet, tedd a kártyáját képpel felfelé 
magad elé! Ettől kezdve már használhatod a hatását és bónuszait. 
 
 
 

KÉPESSÉG LIMIT 
 

Minden képesség a 3 tulajdonságod egyikéhez tartozik. Egyszerre 
csak annyi megtanult képességed lehet egy adott típusból (test, 
elme, lélek), amennyi kevesebb vagy egyenlő a hozzá kapcsolódó 
tulajdonságodnál. Ha valamilyen módon az egyik típusú 
képességből többet tanulsz meg, mint a hozzá tartozó 
tulajdonságod, azonnal el kell dobnod annyi megtanult képesség-
kártyát, hogy csak a tulajdonságod értékével egyenlő maradjon. 
 
 
 
 
 
 test elme lélek 

 

ESEMÉNYKÁRTYÁK 
Ha egy eseménykártyát (Event) húzol fel, 
olvasd fel a kártya szövegét hangosan, 
majd válassz a kettő közül egy eseményt, 
amelyet megoldasz! Sok kártya esetén a 
hősödnek egy tulajdonságpróbát kell 
tennie, hogy zsákmányként eltehesse a 
kártyát. 
 

Bármikor választhatod bármelyik lehető-
séget az eseménykártyáról, még akkor is, 
ha az rád nem lesz egyáltalán hatással. 
Meg kell oldanod ilyenkor is a hatását, 
amennyire csak lehetséges. 
 

TULAJDONSÁGPRÓBÁK 
Sok esemény, néhány küldetés és ellenfél, 
képesség és felszerelés megköveteli tőled, hogy tedd próbára a három 
tulajdonságod egyikét: test ( â ), elme ( ä ), vagy lélek ( ë ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tulajdonságok: 

 test (0), elme (3), lélek (2) 
 
A tulajdonságpróbához fel kell fedned a 
képesség-pakli tetejéről annyi kártyát, amennyi 
az épp próbára tett tulajdonságod értéke, illetve 
az esetleg éppen érvényben lévő negatív vagy 
pozitív módosítók összege (+1 vagy -1). Néhány 
képességkártya jobb felső sarkában szerepel 
egy sikerszimbólum. Ha legalább egy ilyen 
sikerszimbólumos kártyát felfedtél, a tulajdon-
ságpróbád sikeres volt, és folytathatod az 
eseménykártya megoldását. 
 

Ha nem sikerült egyetlen sikert sem felfedned (vagy nem is fedhetsz fel 
kártyát a módosítottan is nullás tulajdonságod miatt), akkor elbuktad a 
tulajdonságpróbát. Ha ez egy eseménykártyán szerepelt, azonnal hagyd 
abba az esemény megoldását, és dobd el a kártyát! A tulajdonságpróba 
miatti képességkártyák felfedése után, de még az eredmény megoldása 
előtt lehetőséged van rá, hogy további kártyákat fedj fel. Ehhez el kell 
dobnod a kezedből egy (még meg nem tanult) képességkártyát. 
Mindaddig felfedhetsz egyesével újabb és újabb extra képességkártyákat 
a tulajdonságpróbád megoldása érdekében, amíg el tudsz dobni a 
kezedből képességkártyákat. 
 

Például: Master Thorn a „Helpful Ally” eseménykártyát húzza fel, és úgy dönt, 
az elméjét fogja próbára tenni. Jelenleg 3-as elme tulajdonsággal rendelkezik, így 
3 képességkártyát fed fel a képesség-pakli tetejéről. Sajnos egyiken sincs 
sikerszimbólum, így Master Thorn eldobja a kezéből egy még meg nem tanult 
képességkártyáját, és cserébe egy újabb lapot fedhet fel a képesség-pakli tetejéről. 
Ezen már szerencsére van egy sikerszimbólum, így Master Thorn maga elé 
fekteti képpel lefelé zsákmányként a „Helpful Ally” eseménykártyát. 
 

A tulajdonságpróba eredményének megállapítása után minden felfedett 
képességkártyát el kell dobnod. Ha már nincs lap a képesség-pakliban, 
úgy az eldobott képességkártyákat képpel lefelé meg kell keverned, egy 
új paklit képezve belőlük. 

 
 

képességkártya 

eseménykártya 

sikerszimbólum 

10 



 
 
 

KÜLDETÉSKÁRTYÁK 
Ha egy küldetéskártyát (Quest) húzol, azt 
tedd képpel felfelé magad elé! Nincs 
korlátozva, hogy egyszerre hány aktív 
küldetésed lehet. 
 

Minden küldetés a játéktábla egy vagy 
több hatszög mezőjéhez van kötve, 
melyeket piros kerettel a kártyán 
feltüntettünk. Egy ilyen küldetés befejezé-
séhez el kell menned az egyik ilyen 
mezőre, majd követned kell a félkövérrel 
szedett utasítást a térkép felett. 
 

Minden egyes sikeresen megoldott 
küldetés után több jutalom közül is 
választhatsz. A jutalmakat egymás után 
soroltuk fel, római számokkal megjelölve. 
 

Egyes jutalmak arra utasítanak, hogy dobd el a kártyát, ez esetben nem 
tarthatod meg azt zsákmányként. Más eredmények esetén szerepel a 
„No bonus” (nincs bónusz) kifejezés, ami azt jelenti, hogy a kártya 
zsákmányként való eltételén túl nem kapsz semmilyen extra jutalmat. 
 

FELFEDEZÉS 
Sok küldetés megköveteli tőled, hogy fedezz fel valamit (Explore...). A 
felfedezéshez dobj az aktuális sebességeddel egyenlő számú terepkockát 
a játéktábla megjelölt mezőinek egyikén! Mint a mozgás esetén, minden 
egyes terepkocka oldalt csak egyszer és egy megkövetelt tereptípusra 
használhatsz fel. A „vadon” dobás bármelyik tereptípusnak megfelelhet, 
de a „vadon” követelményt csak „vadon” dobással tudod teljesíteni. Ha 
elegendő terepszimbólumot dobsz valamelyik jutalom követelményé-
hez, akkor megkaphatod a választott jutalmadat, majd tedd el a 
küldetéskártyát is zsákmányként (hacsak nem utasít a kártya téged 
eldobásra)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példa a küldetésre: Laurel of Bloodwood egyik aktív küldetése, a „The Twisted 
Path” megoldásába vág bele. Greenwood egyik mezőjére mozog, majd elkölt egy 
akciót arra, hogy felfedezze ezt a mezőt. A következőket dobja: 
 
 
 
 

Laurel a kidobott egy szem „vadon” kockaoldallal csak az I. sorszámú, „Wander 
aimlessly” jutalmat tudná megszerezni, vagy el kellene dobnia (el kellene 
égetnie) egy képességkártyát a kezéből, hogy újradobhasson egy terepkockát. Ezt 
nem szeretné, így egy újabb akciót költ a mező felfedezésére: 
 
 
 
 

Ez egy nagyon szerencsés dobás, hiszen ezzel az I-III jutalmak bármelyikét 
választhatja. Laurel úgy dönt, hogy a III. „Discover a buried artifact” jutalmat 
választja: kap 3 aranyat a közös készletből, és elteszi ezt a kártyát zsákmányként. 
 

 

 
 
 

A SZABAD VÁROSOK 
 

DAWNSMOOR 

(HAJNALLÁP) 
A Második Sötétség idején 
zsoldosok és menekültek cso-
portjai gyűltek a Lángnyelv-folyó 
partján fekvő, kicsiny szántó-
vető falucska köré. 
 

Idővel a település egy szabad 
várossá, Hajnalláppá nőtte ki 
magát, amit a Közgyűlés irányít, 

mely zsoldosokból, mesterkereskedőkből, a törzsek főnökeiből, 
illetve bárki olyan fontos személyből áll, aki épp a városban 
tartózkodik a gyűlés összehívása pillanatában.  
 

Hajnalláp körül nincs városfal, és sok más vonásában is eltér 
más városoktól, hiszen a lakossága folyamatosan változik: 
nomád törzsek, zsoldos kompániák, Aymhelin elf nemesei, 
valamint messzi földről érkezett egzotikus karavánok érkeznek 
és indulnak nap mint nap. Egyedül a város nagyszámú elf lakosa 
változatlan, akik, bár folyamatosan kisebbségben vannak, mégis 
nagyban befolyásolják a város kultúráját és hagyományait. 
 
 
 

FORGE (KOHÓVÁR) 
A Sárkányok Háborúja előtt 
Yrthwright Kohója egy hatalmas 
törpe erőd volt a szent hegy 
oldalában. A háború során Avox 
sárkányúr azonban meghódította, 
és az ott élő törpéket és embere-
ket rabszolgaként dolgoztatta a 
hegyek mélyén vájt tárnákba. 
Mikor a háború menete fordu-
latot vett, Lady Ysbet egy merész 
támadást indított az erőd ellen, és 
levágta Avoxot. A felszabadított rabszolgák könyörgésére Lady 
Ysbet a városban maradt, és kormányozta azt egészen haláláig. 
Manapság egy mélyen gyökeredző feszültség létezik a törpék 
leszármazottjai (akik kénytelenek voltak elhagyni a várost) és az 
emberek leszármazottjai (akiket akaratuk ellenére a Kohóvárba 
hurcoltak) között. Sok törpe kívülállóként tekint az emberekre, 
vagy ami még rosszabb, betolakodóként. 
 

Mivel halhatatlan lángok égnek a szent hegy gyomrában, 
Kohóvár ad otthont a legjobb kovácsoknak és kézműveseknek 
egész Terrinothban, akik között a legtöbb törpe. Ellentétben a 
többi szabad várossal, Kohóvár soha nem küld katonákat, 
amikor a Bárók Tanácsának parancsa megérkezik, ehelyett 
fegyverekkel és páncélokkal látja el a hadbakelőket.  
 
 
 
 
 

küldetéskártya 
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A SZABAD VÁROSOK 
 

RIVERWATCH 

(ÖRVÉNYPART) 
Örvénypart három folyó találko-
zásánál fekvő hatalmas kikötő, 
mely a keleti kereskedelem köz-
pontja, és melyre a csak Öregem-
bernek nevezett hatalmas szobor 
tekint le óvóan egy szírt tetejéről. 
Egyesek úgy vélik, hogy az öreg 
Daqan király szobra az, ki örökké 
birodalmát őrzi. Mások úgy vélik, 

hogy az Öregember maga a Nagy Bölcs szobra, akinek magasra 
emelt kezében a tudás fénye világít. Tucatnyi más elképzelés 
létezik még a szobor eredetére, közös jellemzőjük az, hogy a 
terjesztőik váltig állítják, az ő verziójuk az egyedül igaz. 
 

Örvénypartot egy magas falú, szürke kőből épült, egyszerűen csak 
Őrszemnek nevezett vár védelmezi, mely stratégiai pontja 
Zölderdőnek és a Bársony-alföldnek. Az Őrszem Lordja irányítja 
e szabad várost, és képzi ki Örvénypart híres lovasait, akik 
átlovagolnak az egész Bársony-alföldön, egészen a Napkertekig, 
vagy tovább. 
 

Terrinoth minden más településnél gyakrabban lehet Örvény-
parton ork utazókat látni. 
 
 

TAMALIR 
A szabad városok leggazdagabbika, 
Tamalir, a Vörös Visszhang folyó 
partján fekszik, Thelsvan útja 
gázlójánál. Tamalir volt a szék-
helye egykoron a Penacor háznak, 
nagy támasza a Penacor királyok-
nak. Falladir király halála után e 
város lett a legelső és a legnagyobb 
szabad város, melyről maga Daqan 
király rendelkezett okiratában. Az 
évszázadok múltával, Terrinoth 
összes városához és hűbérbirtoká-
hoz hasonlóan, Tamalir gazdasága 
is lassan megkopott. Mégis, Tamalirban még itt-ott felfedezhetők 
a letűnt korok alkotásai, kultúrája és gazdagsága. 
 

Bár a Vének Tanácsa kormányozza a várost, döntő szerepet játszik 
az irányításában a Kereskedők Céhe is. Minden céhmester 
verseng, hogy felülmúlja vetélytársait a város közmunkáihoz való 
hozzájárulásban, és a leghaszontalanabb ámde rendkívül 
költséges épületek felhúzásában.. A Nagy Piactér a város szívében 
áll, ahol annyi kereskedelmi üzlet köttetik meg egyetlen nap alatt, 
mint más városokban egy egész hónap alatt. Tamalir utcáin a 
világ minden tájáról érkezett utazókkal lehet találkozni, akik 
mind mind más nyelven társalognak, a piacokon pedig az 
üzletkötések alkalmából egy tucatnyi királyság érméi cserélnek 
gazdát. 

 
 
 

ELLENSÉGKÁRTYÁK 
Ha egy ellenségkártyát (Enemy) húzol fel, 
akkor meg kell küzdened vele. A tőled 
jobbra ülő játékos irányítja ellenségedet, ő 
lesz a felelős a jelzőiért és minden döntést 
neki kell meghoznia. Ez lehetővé teszi, 
hogy ha akarja, a tőled balra ülő játékos 
elkezdhesse a saját körét, miközben te még 
harcolsz. 
 

A harc előtt neked és ellenségednek is 
össze kell gyűjtenetek a saját harcjelzői-
teket. Ez magában foglalja a hősöd saját 
harcjelzőit, plusz minden olyan harcjelzőt, 
melyet az általad viselt felszerelés biztosít 
számodra. Minden ellenséged a következő 
harcjelzőket fogja használni: 
 
 
 
 
 

 
A 2. felvonás elején minden ellenség mester szintűvé változik, és a 
következő „mesterjelzőt” is használni fogja a játék legvégéig: 
 
 
 
 

 
A főgonoszok minden esetben mester szintű ellenfeleknek számítanak, 
akik egy egyedi, hetedik jelzőt is használnak, ahogy azt a forgatókönyv-
kártya főgonosz oldalának bal alsó sarkán külön jeleztük is. 
 

A HARCI FORDULÓK 
Minden harci forduló a harcjelzők összerázásával, és „dobásával” 
kezdődik (kezeld őket úgy, mintha kockák, vagy még inkább, mintha 
érmék lennének). Miután „kidobtátok” a jelzőiteket, te és ellenfeled 
felváltva kijátszhattok közülük egy vagy több nagy szimbólumos jelzőt. 
A harcjelzőid nagy szimbólumait tudod csak használni, míg a mellette 
lévő kis szimbólum csak tájékoztatásra szolgál, hogy mi van a jelző másik 
oldalán (ezek nem használhatók). 
 

Minden esetben a harcot kezdeményező teheti meg az első lépést. 
Minden esetben az kezdeményez, akinek az eldobott jelzőin több arany 
szimbólum látható. Ha egyforma számú arany szimbólum van a hős és 
ellensége jelzőin, akkor a támadó (általában a hős, aki a harcot kezdte) 
kezdeményez. 

 
 
 
 
 
 
 
Amint mindkét fél elhasználta az összes rendelkezésre álló harcjelzőjét, 
vagy passzolt, a harci forduló véget ér. Ha sem a hős nem 
győzedelmeskedett ellensége felett, sem őt nem győzték le, akkor 
mindkét fél összeszedi az összes harcjelzőjét és egy új harci forduló veszi 
kezdetét. 

ellenségkártya 

kezdeményező szimbólum 
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HARCI SZIMBÓLUMOK (AKCIÓK) 
 

Fizikai sérülés szimbólum (csak hős): elkölthetsz 
bármennyi < szimbólumú jelzőt, hogy annyi sérülést 
okoz az ellenfelednek, ahány < szerepel összesen a 
jelzőiden. A < szimbólumokat egyszerre több jelződről is 
elköltheted. 
 

Mágikus sérülés szimbólum (csak hős): elkölthetsz bár-
mennyi î szimbólumú jelzőt, hogy annyi sérülést okoz 
az ellenségednek, ahány î szerepel összesen a jelzőiden. 
A î szimbólumokat egyszerre több jelződről is elkölthe-
ted. 
 

Sérülés szimbólum (Csak ellenség): ellenséged elkölthet 
bármennyi š szimbólumú jelzőt, hogy annyi sérülést 
okozzon neked, ahány š szerepel összesen a jelzőin. A š 
szimbólumokat egyszerre több jelzőjéről is elköltheti. 
 

Gyorsaság szimbólum: elkölthetsz 1 Â szimbólumot arra, 
hogy átforgasd az egyik saját, még el nem költött 
harcjelződet a másik oldalára; vagy kényszerítheted 
ellenségedet arra, hogy újradobja az egyik, még el nem 
költött harcjelzőjét. 
 

Aktiváló szimbólum: a speciális képességeket változó 
számú % szimbólummal lehet aktiválni. Költs el annyi % 
szimbólumot, amennyi a képességhez szükséges! Minden 
ilyen speciális képességet csak egyszer lehet használni egy 
harci fordulóban. 
 

Duplázó szimbólum: tedd az egyik még el nem költött 
szimbólumodat a ô szimbólumra! Ezt a szimbólumot 
úgy kell tekinteni, mintha dupla lenne belőle. Ha a 
megduplázott szimbólumot elköltöd, költsd el az alatta 
lévő ô szimbólumot is! Csak egy szimbólumot tehetsz a 
ô szimbólumú harcjelződ tetejére! 
 

Például: ha egy 2î szimbólumos harcjelződet teszed rá egy ô 
szimbólumra, akkor 4î szimbólum fog a rendelkezésedre állni. 
 

Nem fordíthatsz át a másik oldalára egy ô szimbólumos 
harcjelzőt, amelynek a tetején egy másik harcjelző van. Ha 
a rajta lévő harcjelző átfordul a másik oldalára, akkor tedd 
vissza a ô szimbólumos jelző tetejére! 
 

PAJZS SZIMBÓLUMOK 
 

Amikor bármilyen okból megsérülsz a harc során, 
elkölthetsz bármennyi Š szimbólumot, hogy blokkolj 
ugyanennyi sérülést. Ez nem számít harci akciónak, 
viszont bármilyen típusú harci sérülés ellen használhatod. 
 

HARCJELZŐ ÁTFORDÍTÁSA 
Ha egy harcjelzőt át kell fordítanod (Flip), akkor egyszerűen fordítsd át 
az adott harcjelzőt a másik oldalára. 
 

HARCJELZŐK ÚJRADOBÁSA 
Ha újra kell dobnod (Recast) a harcjelzőidet, rázd őket össze normál 
módon, és „dobj” velük ismét! 
 

 

VERESÉG 
Te és az ellenséged feltehetően mindketten sérüléseket szereztek a harc 
hevében. A kapott sérüléseket a sérülésjelzőkkel tudjátok követni. Ha a 
sérülések száma eléri vagy meghaladja az életpontjaid számát, ellenfeled 
legyőzött. Ha a sérülések száma eléri vagy meghaladja az ellenséged 
életpontjainak számát, legyőzted ellenségedet. 
 
 
 
 
 
 
 

 hős életpontjai egy ellenség életpontjai 
 
Ha legyőzted az ellenségedet, megkapod a kártya alján lévő összes 
jutalmat, majd tedd el magát a kártyáját is zsákmányul. 
 

Ha az ellenséged győzött le téged, akkor dobd el a kártyáját anélkül, 
hogy bármiféle jutalmat kapnál! Miután a hősödet legyőzték, a pihenés 
akción kívül nem tudsz semmilyen más akciót végrehajtani. Ha már 
legalább 1 életpontra sikerült felgyógyulnod, onnantól bármilyen akciót 
végrehajthatsz. 
 

PASSZOLÁS 
Ha éppen nem kívánsz semmilyen harci akciót végrehajtani, akkor 
passzolhatsz. Ha már egyszer passzoltál, ebben a harci fordulóban nem 
hajthatsz végre több harci akciót, de továbbra is elkölthetsz Š szimbó-
lumokat a téged ért sebzések semlegesítéséhez. Ha már nem maradt 
egyetlen szimbólumod sem, amit elkölthetnél, vagy minden megmaradt 
harcjelződön már csak     szimbólumok vannak, akkor passzolnod kell. 
 

VISSZAVONULÁS 
Miután te és ellenfeled is végrehajtottátok az összes lehetséges harci 
akciótokat, és mielőtt a következő harci forduló elkezdődne, vissza-
vonulhatsz, ha akarsz. A visszavonuláshoz dobj az egyik terepkockával! 
Ha a dobásod eredményeként el tudsz mozogni az egyik szomszédos 
mezőre, akkor visszavonulhatsz (mozogj arra a mezőre). Ha 
visszavonulsz, a harc azonnal véget ér, és az ellenséged kártyáját el kell 
dobnod. Ha a kockadobásod eredményeként nincs olyan szomszédos 
mező, amelyre mozogni tudnál, a visszavonulásod sikertelen, és új harci 
fordulót kell kezdenetek. 
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PÉLDAHARC 
 
Lord Hawthorne lovag harcot kezd a Dreadbringer nevű sárkány ellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindkét játékos összegyűjti a saját (a hős, illetve az ellenség) harcjelzőit, 
majd „dobnak” velük. Mindketten 2-2 arany színű kezdeményező harcjelzőt 
„dobtak”, ami döntetlen, ám mivel Lord Hawthorne volt a támadó, a jó lovag 
kezdheti a harc első fordulóját. A „kidobott” harcjelzők a következők: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harci akció #1: Lord Hawthorne elkölti a Â szimbólumú harcjelzőjét, és át-
fordítja a Š harcjelzőjét a másik, 2< oldalára: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harci akció #2: Normál esetben most Dreadbringer következne, de Lord 
Hawthorne használja a „Reach” (elérés) különleges képességét, így közvetle-
nül egy második harci akciót is végrehajthat az első után. Elkölti az összesen 
3 < szimbólumot tartalmazó két harcjelzőjét, és 3 fizikai sebzést okoz a 
sárkánynak. Erre válaszul Dreadbringer elkölti a Š szimbólumú harcjelzőjét, 
hogy semlegesítsen 1 < szimbólumot, így csak 2 sebzést szenved el: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dreadbringet irányító játékos 2 sérülésjelzőt tesz a sárkány kártyájára: 

 
Harci akció #3: A Dreadbringert irányító játékos ráteszi a š szimbólumú 
harcjelzőjét a ô harcjelzőjére, hogy megduplázza annak hatását: 
 
 
 
 
 
 
 
   

Harci akció #4: Lord Hawthorne elkölti a % harcjelzőjét, hogy aktiválja a 
„Staff of Light” varázstárgyának speciális képességét (Blind), és átfordítja a 
sárkány š harcjelzőjét a másik, % oldalára (most ez számít duplának): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harci akció #5: A Dreadbringet irányító játékos elkölti a Â harcjelzőjét, és 
átforgatja az arany     szimbólumú harcjelzőjét a másik, š oldalára: 
 
 
 
 
Harci akció #6: A lovag előtt már egyetlen el nem költött harcjelző sem 
maradt, ezért passzol. Így a sárkányt irányító játékos következik ismét, aki 
elkölti a frissen átfordított š harcjelzőjét és 1 fizikai sérülést okoz Lord 
Hawthornenak, aki 1 sérülésjelzőt tesz a karakterkártyájára: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harci akció #7: A Dreadbringert irányító játékos elkölti a megduplázott % 
harcjelzőjét az eddig még fel nem használt ô harcjelzőjével együtt. A 2 % 
szimbólumából aktiválja a saját különleges képességét (Regenerate), és 
gyógyul 2 életpontot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel mindkét fél elköltötte az összes harcjelzőjét, az első harci forduló 
véget ér. Lord Hawthorn úgy dönt, hogy marad a harcban, ezért új harci 
forduló kezdődik. Ha el akarna menekülni, akkor most dobnia kellene egy 
terepkockával, amin ha azonos terepszimbólum van, mint bármelyik 
szomszédos játékmezőn, oda vonulhatna vissza. 
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TOVÁBBI SZABÁLYOK 
Az alábbiakban ismertetünk néhány további szabályt és terminológiát, 
amit nem árt, ha megismertek. 
 

CSEREBERÉLÉS 
Ha a hősök ugyanazon a mezőn állnak, akkor szabadon cserélhetnek 
egymás között aranyat, vagy felszerelést amikor épp ők vannak soron. 
Ez nem kerül akcióba. 
 

PÁRBAJOK 

Egyes képességek lehetővé teszik, hogy a hősök párbajozzanak egymás-
sal (Challenge). Az a hős lesz a támadó, aki a párbajt kezdeményezte, és 
ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint a harcra, azzal a kivétellel, 
hogy minden egyes harci forduló végén bármelyik hős visszavonulhat 
(elsőként a támadónak kell bejelentenie a visszavonulási szándékát). 
 

KÉSLELTETETT HŐS 
Amikor a hősödet késlelteti valami (Delay), fektesd a figuráját az 
oldalára! A feltartott hősöd a következő akciójában nem tud mást tenni, 
csak feltápászkodni (állítsd a figuráját a talpára). Ez után már nem lesz 
késleltetett. 
 

ÁRUK 
Az áruk (Goods) olyan speciális típusú tárgyak, amelyeknek kereske-
delmi értékük van.  Amikor egy ilyen típusú tárgyat akarsz eladni a 
megfelelő helyen, dobd el a kártyáját, majd vegyél el a közös készletből 
annyi aranyat, amennyi a kereskedelmi értéke! 
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EZ A TERMÉK NEM JÁTÉK! NE ADJA 13 ÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKEK KEZÉBE! 

 
A fordító köszönetet mond Ibshow mesternek az alapjátékban és az 
eddig megjelent kiegészítőkben használatos szimbólumok fonttá 
konvertálásáért, aminek következtében ez a szabálykönyv sokkal 
kulturáltabb kinézetet ölthetett! 
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THE ASCENDANCE OF MARGATH (MARGATH ASCENDENSE) 
 
Zir a Fekete. Baalaesh. Levirax. Margath. A sárkányurak és 
seregeik bármiféle hadüzenet nélkül, váratlanul rajtaütöttek 
az igaz birodalmakon, égő városokat és magvaszakadt 
dinasztiákat hagyva maguk után. 
 

Margath a Rideg volt az, aki megölte Trevnor Soulstonet, a 
Bitorló Király utolsó leszármazottját. Margath volt az, aki 
felégette Tamalirt. Margath volt az, aki rajtaütött a Fekete 
Légió szövetségén, és veszélyes ork klánokat csábított a 
maga oldalára, rúnaszilánkokat ígérve nekik ajándékba. 
 

De ott volt Rolan of Kell báró is, aki véget vetett Margath 
rémuralmának. Az ifjú, forrófejű tündebarát, aki egyfoly-
tában csak a dicsőséget hajszolta és közben a saját sorsát 
kísértette. Meg is találta azt az égen, magasan a 
Kétségbeesés Hegye ormai felett. Rolan Valeran lovagolt, az 
elfek egyik igen ritka szárnyas pegazusán, és teljes dühében 
találta Margathot.  
 

Órákon át küzdöttek, mielőtt végeztek volna egymással. 
Ember, szárnyas ló és sárkány egy halálos ölelésbe 
összefonódva zuhant végül a földre, lángokba borítva és 
szétmorzsolva a hegyoldalt ahová becsapódtak. 
 

Néhányan azonban azt suttogják, hogy mind a sárkány, mind a báró életben maradt, és mind a mai napig folytatják öldöklő 
küzdelmüket mélyen a Kétségbeesés Hegye alatt. Nagyon sok vihar dúl azon csúcs felett, és a föld mélyéről feltörő morajlás élő 
bizonyíték a Rettegettek - a sárkánykultusz - számára, hogy Margoth egy napon ismét fel fog emelkedni. 
 
 
 

THE CORPSE KING ( A HOLTAK KIRÁLYA) 
 
Valami hatalmas iszonyat moccan a koromfekete éjszakában. 
 

Amit kezdetben csak őrült és félelemkeltő pletykának 
tartottak, sajnos igaznak bizonyult: a holtak ismét Terrinoth 
földjén barangolnak. Értelem nélküli, vérszomjas teremtmé-
nyek tanyákat és falvakat tesznek a földdel egyenlővé, 
elpusztítva mindent, ami csak az útjukba kerül. Azon 
szerencsések, akik elkerülték őket, egy közöttük haladó 
köpenyes alakról mesélnek, egy szikár, betegesen halovány, 
mégis valahogy parancsoló megjelenésű lényről, aki úgy 
tűnik valahogy uralma és irányítása alatt tartja a megeleve-
nedett holtakat. 
 

Akik elég bátrak hozzá, azok suttogva még a nevét is ki 
merik ejteni: „Vorakesh”. 
 

Bár a nekromanták botját hordozza, mágikus parancsai 
különböznek a Waiqar idézői által alkalmazottaktól. Úgy 
terjednek az élőholtak, akár egy dühöngő járvány: bármerre 
jár, elpusztít minden életet maga körül. 
 

Ki szeretné, hogy egy ilyen terrorizálja Terrinoth népeit? 
Vajon csak a puszta rosszindulata hajtja? Vagy valamilyen 
nagyobb cél irányítja őt? 
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